
ਕਰੁਣ ਸਂਧਿ 
 
ਹਧਰਕਠਾਮ੍ੜੁਥਸਾਰ ਗੁਰੁਗਲ਼ ਕਰੁਣਧਿਮ੍ਿਾਪਧਿਥੁ ਪੇਲ਼ੁਵੇ  
ਪਰਮ ਭਗਵਧ੍ਭਕਥਧਰਿਿਾਿਰਧਿ ਕੇਲ਼ੁਵਿੁੁ 
 
ਸ਼੍ਰਵਿ ਮਿਕਾਿਮ੍ਿਵੀਵੁਿੁ ਭਵਜਧਿਥ ਿੁ:ਖਗਲ਼ ਕਲ਼ੇਵੁਿ ੁ
ਧਵਧਵਢ ਭੋਗਗ ਧਲ਼ਹ ਪਰਮਗਲ਼ ਧਿਥਥੁ ਸਿਹੁਵੁਿੁ 
ਭੁਵਿ ਪਾਵਿ ਵੇਧਿਪ ਿਕੁਮੀ ਿਵਿ ਮਮਗਿ ਕਥੇਯ 
ਪਰਮੋਥ੍ਸਵਧਿ ਧਕਧਵਗੋੋੱਤਾਧਿਪੁਿੁ ਬੂਸਰੁਰੁ ਧਿਿਧਿਿਧਿ ੨-੧ 
 
ਮਲ਼ੇਯ ਿੀਰਧੋਣਯਧਿ ਪਧਰਯਿ ੁਬਲ਼ਸਰੋਲ਼ਧਗਧ੍ਿ ਜਿਰਾ 
ਜਿਵ ੁਹੇਧ੍ਿੋਰੇ ਗੂਦ ੇਮੱਜਿ ਪਾਿ ਗੈਿਪਰੁ 
ਕਿੁਸ਼੍ਵਚਿਗਲ਼ਾਿਧਰਵੁ ਬਾਮ੍ਬੋਲ਼ੇਯ ਪਥੇਥਿ ਪਾਿ ਮਧਹਮਾ 
ਜਿਧਢ ਪੋੋੱਕੁਿਧਰਮ੍ਿੇ, ਮਾਣ੍ਿਪਰੇ ਮਹੀਸੁਰਰੁ ੨-੨ 
 
ਸ਼੍ੁਧਥਥਧਥਗਧਲ਼ਧਭਮਾਧਿ ਿਕੁਮੀ ਸਥੁਧਥਗਧਲ਼ਗੇ ਗੋਚਧਰਸਿ 
ਹਥ ਮਹੈਸ਼੍ਵੜਯਾਿਯਧਖਲ਼ਸਿਗੁਿਗਣਮ੍ਭੋਧਿ 
ਪਰਧਥਧਿਵਸ ਥੰਿਮ੍ਧਰਰਸੇਵਾ ਰਥ ਮਹਾਥ੍ਮਕਰੁ ਮਾਦਧੁਥਹ 
ਸਮ੍ਸਥੁਧਥਗੇ ਵਸ਼੍ਿਾਗੁਵ ਧਿਵਿ ਕਾਰੁਣਯ ਕੇਿੇਮ੍ਬ ੇ੨-੩ 
 

www.yo
us

igm
a.c

om



ਮਿਵਚਿਕਧਥਿੂਰ ਿੇਿੇਵਰ ਿਿੁਸਧਰਧਸ ਧਥਰੁਗੁਵਿੁ ਜਾਹਨਧਵ- 
ਜਿਕ ਜਿਰੋਲ਼ਧਗਧ੍ਿੁ ਜਧਿਸੁਵ ਜਗਿੁਿਰ ਥਾਿੁ 
ਰਿ ਮਧਹਮ ਗਾਮਗਯੇਿੁਥ ਗਾਯਿਵ ਕਲ਼ੇਥੁ ਗਗਿਚਰ 
ਵਾਹਿ ਧਿਵਕੌਸ ਰਦੋਿੇ ਚਧਰਸੁਵ ਮਿ ਮਿੇਗਲ਼ੱਧਿ ੨-੪ 
 
ਮਿਧਗ ਪਰਮਾਿਰਧਿ ਪਾਦਿ ੁਕੁਧਲ਼ਥੁ ਕਲ਼ੇੁਵਾ, ਕੁਧਲ਼ਥੁ ਪਾਦਿੁ 
ਧਿਿੁਵ, ਧਿਮਥਰੇ ਿਧਿਵ, ਿਧਿਿਰੇ ਓਧਿਵ ੇਧਿਮਗੇਮ੍ਬ 
ਸ਼੍ੁਿਬਿੋ ਹਧਰ ਥੰਿਵਰੇ ਰਧਿਗੇ ਧਬੱਤਗਿਿੁ, ਰਮਾਢਵ 
ਿੋਧਿਸਿਧਰਯਿੇ ਪਾਮਰਰੁ ਬਲ਼ਿੁਵਰੁ ਭਵਿੋਲ਼ਗੇ ੨-੫ 
 
ਮਿਿੋਲ਼ਗੇ ਥਾਧਿਧ੍ਿ ੁਮਿਵੇਮ੍ਿੇਧਿਧਸ ਕੋਮ੍ਬਿੁ ਮਿਿ ਵ੍ੜੁਧਥਥਗ- 
ਲ਼ਿੁਸਧਰਧਸ ਭੋਗਗਲ਼ ਿੀਵਿੁ ਧਥਰਧਵਢ ਚੇਥਿਕ ੇ
ਮਿਵਧਿਥਥਰੇ ਥੰਿਿੀਵਿੁ ਥਿੁਵ ਦਧਮਿਧਸ ਧਿਿਧਿਿਧਿ 
ਸਾਢਿਵ ਮਾਲ਼੍ਪਾਧਰਧਗਥਥਪਿੁ ਸਵੜਗਾਧਿਬਗੋਗਲ਼ ੨-੬ 
 
ਪਰਮ ਸਥ੍ਪੁਰੁਸ਼੍ਾਰਥਰੂਪਿੁ ਹਧਰਯੇ ਿੋਕਕੇ ਏਮ੍ਿੁ  
ਪਰਮਾਿਰਧਿ ਸਿਪੁਾਸਿੇਯ ਗੈਵਧਰ ਧਗਥਥਪਿੁ ਥੰਿਾ 
ਮਰੇਿੁ ਿਰ੍ਮਾਰਥਗਿ ਕਾਧਮਸੁਵਧਰਗੇ ਿਗਥੁਧਥ ਸ਼੍ੇਰਰਧਿਮ੍ਿਧਿ 
ਸੁਰਪਥਿਯ ਸੁਯੋਢਿਧਰ ਧਗਥਥਮਥੇ ਕੋਦਧੁਥੱਪ ੨-੭ 
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ਜਗਵਿੇੋੱਿਵ ਧਿੜ੍ਧਮਸੁਵ ਿਾਲ੍ਮੋਗਿੋਲ਼ਗੇ ਥਾਧਿਧ੍ਿੁ ਸਿਹਵੁ 
ਗਗਿਕੇਸਿੋਧਲ਼ਧ੍ਿੁ ਸਮਹਧਰਸੁਵਿੁ ਿੋਕਗਲ਼ 
ਸਵਗਥ ਭੋਿਧਵਵੜ੍ਧਜਥਿੁ ਸੜਵਗ ਸਿਾਿਮ੍ਿੇਹਿੁ 
ਬਗੇਬਗੇਯ ਿਾਮਿਧਿ ਕਰੇਸੁਵ ਭਕੁਥਰਿੁ ਪੋਰੇਵ ੨-੮ 
 
ਓੱਬਿਧਿ ਧਿਮਥਾਦੁਵਿੁ ਮਥਥੋੋੱਬਿਧਿ ਿੋਦਵੁਿੁ ਬੇਦੁਵ 
ਿੋੋੱਬਿਧਿ ਿੇਦੁਵਿੁ ਮਾਥਾਦੁਵਿੁ ਬੇਰਗਾਧਗ 
ਅੱਬਰਿ ਹੇਿਿੈਵਧਿਵ ਮਥਥੋੋੱਬਰਿੁ ਿੇੋੱਧਕਸਿੁ ਿੋਕਿ-ੋ 
ਲ਼ੋੋੱਬਿੇ ਥਾ ਬਾਿਯਬਾਢਕਿਾਹ ਧਿੜ੍ਭੀਥ ੨-੯ 
 
ਸ਼੍ਰਣਜਿਂਅਮ੍ਿਾਰ ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਥ ਕਰਧੁਣ ਕਮਿਾਕਾਮਥ ਕਾਮਿ 
ਪਰਮਪਾਵਿਥਰ ਸਮਮਗਿਚਧਰਥ ਪਾੜਠਸਖ 
ਧਿਰੁਪਮਾਿਮ੍ਿਾਥ੍ਮਧਿੜਗਥ ਿਧੁਰਥ, ਿੇਵਵਰੇਿਯ ਿੇਮ੍ਿਾ 
ਦਧਰਧਿ ਕਰਯੇਿੁ ਬਮ੍ਿੋਿਗੁਵਿੁ ਥੰਿਵਰ ਭਧਲ਼ਗੇ ੨-੧੦ 
 
ਜਿਧਿਯਿੁ ਕਾਿਧਿਹ ਬਾਿਕਾ ਿੇਿੇਿੇਿੇਿੁ ਹਿੁਬੁਧਥਰ,ੇ ਕਥਥਿੇ 
ਮਿੇਯੋਲ਼ਦਧਗਧ੍ਿਵਿ ਿੋਦੁਥ ਿਗੁਥ ਹਰੁਸ਼੍ਿਧਿ 
ਥਿਯਿਮ ਧਬਧਗਿੱਧਪ ਰਮ੍ਧਬਧਸ ਕਿਧਿਕੇਯ ਕਲ਼ੇਵਮਥ ੇ
ਮਿੁਸੂਿਿਿੁ ਥੰਿਵਧਰਿਿੇਦੇਗੇ ਬਮ੍ਿੋਿਧਗ ਸਿਹੁਵਿੁ ੨-੧੧ 
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ਇੱਧਤਕੱਿਿੁ ਭਕਧੁਥਧਯਮ੍ਿਧਿ ਕੋੋੱਤ ਭਕਥੁਗੇ ਮੇੋੱਧਚ ਥੰਿਿੇ 
ਕੋੋੱਤ, ਬਦਬਰਾਹ੍ਮਿ ਓੱਧਪਧਦਯਵਧਿ ਗਧਖਿਾਰਥ 
ਕੇੋੱਤ ਮਾਥੁਗਿਮ੍ਿ ਚੈਿਯਿ ਪੋੋੱਤੇਯੋਲ਼ ਧਗਮ੍ਧਬੱਤੁ ਭਾਣਿ- 
ਇੱਤ ਭੀਸ਼੍ਮਿਵਗੁਿਗਲ਼ੇਧਣਧਸਿਿੇ ਕਰੁਣਾਲ਼ੁ ੨-੧੨ 
 
ਢਿਵ ਸ਼੍ਮਰਕ੍ਧਸ਼੍ਸੁਵ ਰਧਿ ਥਾਿੁਣਿੇ ਮਥਭੋ੍ਭਧਰਗੇ ਕੋਦਿਿੁ 
ਧਿਿਧਿ ਿੋਦੁਥ ਸਧੁਖਸੁਵਮ੍ਿਧਿ ਿਕਧੁਮਵੱਿਬਭਿੁ 
ਪਰਣਥਰਿੁ ਕਾਯ੍ਧਿਹਿੁ ਧਿਸ਼੍ਕਾਮਿਧਿ ਧਿਥਯਾਿਮ੍ਿਮਯ 
ਿੁੜ੍ਜਿਰ ਸੇਵੇਯ ਿੋੋੱਿਿਪਰਧਥਮੱਿ ਜਗਕੇੋੱਿ ੨-੧੩ 
 
ਬਾਿਕਿ ਕਿਭਾਸ਼੍ੇ ਜਿਧਿਯੁ ਕਧੇਲ਼ ਸੁਖਪਦੁਵਮਥੇ ਿਕੁਮੀ- 
ਿੋਿ ਭਕੁਥਰੁ ਮਾਦੁਧਥਹ ਸਮਥੁਧਥਗੇ ਧਹੱਗੁਵਿੁ 
ਥਾਿ ਥੰਿਵਰੱਧਿ ਮਾਦੁਵ ਹੇਲ਼ਿਵ ਹੇੋੱਦੈਵ ਧਵਿੁਰਿ 
ਆਿਯਧਿ ਪਾਿੁਮਿੁ ਕਰੁੁਪਿ ਮਾਿਵਿੇ ਕੋਮਿ ੨-੧੪ 
 
ਸ੍ਮਧਰਸੁਵਵਰ ਅਪਰਾਿਗਿ ਥਾ ਸ੍ਮਧਰਧਸ ਸਕਿੇਸ਼੍ਤ ਪਰਿਾਯਕ 
ਮਰਧਿ ਥਿਗਰ੍ਧਪਸਿੁ ਧਕੱਤਿ ਿਮ੍ਿ ਮਧਦ ਮਾਧਦ 
ਪਧਰ ਪਧਰਯ ਿੁਮਿੁਧਿਧਸ ਸੁਖ ਸਾਗਰਧਿ ਿੋਿਯਾਧਦਸੁਵ ਮਮਗਿ 
ਚਧਰਥ ਧਚਨ੍ਮਯ ਗਾਥਰ ਿੋਕਪਧਵਤਰ ਸੁਚਧਰਥਰ ੨-੧੫ 
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ਏਿੁ ਕਰੁਣਾਧਿਧਿਯੋ ਹਧਰ ਮਥਥੇਿੁ ਭਕਥਾਢੀਿਿੋ 
ਇਿੇਿੁ ਈਥਿ ਿੇਿੇ ਇੱਛਾਮਾਥਰਿਧਿ ਜਗਵ 
ਥਾਿੇ ਸ੍ੜਧੁਜਸੁਵ ਪਾਧਿਸੁਵ ਧਿੜਵਾਣ ਮੋਦਿਾਿਧਖਲ਼ ਿੋਕ- 
ਸਠਾਿਿਧਿ ਮਥਥਵਰ ਧਿੋੱਤਾਿਮ੍ਿ ਪਧਦਸਵੁਿੁ ੨-੧੬ 
 
ਜਿਪ ਮੇੋੱਧਚਿ ਰੇਵ ਢਿਵਾਹਿ, ਧਵਭੂਸ਼੍ਣ, ਵਸਿ, 
ਭੂਧਮਯ, ਥਿੁ, ਮਿੇਗਧਲ਼ਥਥਾਧਰਪ ਰਮਤੇਿੋ ਿੋਕਿੋਲ਼ ੁ
ਅਿਵਰਥ ਿੇਿੇਵਵਰਿਮਥਾ ਸਿਵ ੇਮੋਿਿਾਿਾਿਯਿੋਧਲ਼- 
ੱੱਤੁਣੁਗਿਮ੍ਿਿਿਵਰ ਵਸ਼੍ਿਾਗੁਵ ਮਹਾਮਧਹਮਾ ੨-੧੭ 
 
ਭੁਵਿ ਪਾਵਿ ਚਧਰਥ, ਪੁਿਯ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀੜਥਿ, ਪਾਪਿਾਸ਼੍ਿ 
ਕਧਵਧਭਰੀਧਦਥ ਕੈਰਵ ਿਲ਼ ਸ਼੍ਯਾਮ ਧਿੋੱਸੀਮ 
ਯੁਵਧਥ ਵੇਸ਼੍ਧਿ ਧਹਮ੍ਿੇ, ਗੌਰੀਢਵਿ ਮੋਧਹਧਸ, ਕੇਧਦਧਸ ਉਧਲ਼ਧਸਿ 
ਇਵਿ ਮਾਯਵ ਗੇਿੁਵਿਾਵਿੁ ਈ ਜਗਥਰਯਧਿ ੨-੧੮ 
 
ਪਾਪਕੜ੍ਮਵ ਸਧਹਸਵੁਦੇ ਿਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਧਥਗ ੇਸਮਰਾਿ 
ਧਿਧਵਜਰ ਿੀ ਪਯੋਜ ਭਵਾਮਿ ਿੋਲ਼ ਗਾਵੱਧਿ ਿਾਕਾਣ ੇ
ਗੋਪ, ਗੁਰੁਧਵਿ ਮਦਧਿ, ਬ੍ੜੁਗ,ੁ ਿਗ-ਚਾਪ, ਮੋਿਿਾਿਵਰ ੁ
ਮਾਧਿਦ ਮਹਾਪਰਾਢਗਲ਼ੇਧਿਧਸਿਿੇ ਕਰੁਣਾਸਮੁਿਰ ਹਧਰ ੨-੧੯ 
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ਅਮਗੁਤਾਗਰਧਿ ਜਧਿਧਸਿਵਰ ਥਰਧਮਗਧਣਯੁ ਿੋਕਥਰਯਗਲ਼ਰ 
ਧਹਧਮਗਸੁਵਲ਼ਵਯਾਕ੍ੜਥੁਾਕਾਸ਼੍ਾਮਥ ਵਯਾਧਪਧਸਿ 
ਇਮਗਦਿ ਮਗਲ਼ੋਦੇਯ ਿਮਗੋਪਾਮਗਗਲ਼ਧਿੱਪਮਿਿਮਥ 
ਸੁਮਮਗਲ਼ਪਰਿਿਾਮ ਪਾਵਿ ਮਾਲ਼੍ਪੁਿੇਿਧਰਿ ੁ੨-੨੦ 
 
ਕਾਮਢੇਿੁ, ਸੁਕਲ੍ਪਥਰੁ, ਧਚਿਥਾਮਧਣਗਲ਼ਮਰੇਮ੍ਿਰ ਿੋਕਧਿ 
ਕਾਧਮਥਾਰਥਗ ਲ਼ੀਵੁਵੱਿਿੇ ਸੇਵ ੇਮਾਲ਼ਵਧਰਗੇ 
ਧਸ਼੍ਰ ਮੁਮ੍ਕੁਮ੍ਿਿ ਪਰਮ ਮਮਗਲ਼ ਿਾਮ ਿਰਕਸਠਰਿੁ ਸਿਧਹਥ ੁ
ਪਾਮਰਰ ਪਧਮਿਥਰਧੇਿਧਸ ਪੁਰੁਸ਼੍ਾਰਠ ਕੋਦਧੁਥਹੁਿੁ ੨-੨੧ 
 
ਮਿਿੋਲ਼ਗੇ ਸੁਮ੍ਿਰ ਪਿਾੜਠਵ ਿੇਿੇਿੁਕੋਦੇ ਕੈਕੋਮਿ ੁ
ਬਿੁ ਿੂਥਿ ਸੁਸ਼੍ੋਧਭਥ ਗਮ੍ਿਸੁਰਸੋਪੇਥ ਫਿਰਾਧਸ਼੍ 
ਿਯੁਿਧਿਧਿਵਹਗਲ਼ਮਥੇ ਕੋੋੱਤਵਰਿੁ ਸਿਾ ਸਮਥਧਯਸੁਵਿੁ 
ਸਿਗੁਣਵ ਕਥ੍ਿਵਰਰਵ ਕਧਿਵਿੁ ਅਿਰਿੇਮ੍ਿੇਧਿਧਸ ੨-੨੨ 
 
ਚੇਥਿਾਚੇਥਿ ਧਵਿਕ੍ਸ਼੍ਣ ਿੂਥਿ ਪਿਾੜਠਗਲ਼ੋਲ਼ਗੇ ਬਿੁ 
ਿੂਥਿਧਥ ਸੁਮ੍ਿਰਕ ੇਸੁਮ੍ਿਰ, ਰਸਕੇ ਰਸਰੂਪਾ 
ਜਾਥਰੂਪੋਿਰ ਭਹਵਾਿਯ ਰੋਲ਼ਾਥਥੇ ਪਰਧਥਮ ਪਰਭਾਵ 
ਢਰਾਥਲ਼ ਿੋਲ਼ੇੇੰਮੋਦਿੇ ਆਦੁਥਧਿੱਪ ਿੰਮੱਪ ੨-੨੩ 
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ਥਮ੍ਿੇ ਥਾਯਗਲ਼ੁ ਥੰਮ ਧਸ਼੍ਸੁਧਵਗੇ ਬਮ੍ਿ ਭਯਗਲ਼ ਪਧਰਹਧਰਧਸ 
ਧਿਜਮਮ੍ਧਿਰਧਿ ਬੇਧਦਿੁਿਧਿਥਥਾਿਧਰਸੁਵਮ੍ਿਿਧਿ 
ਧਹਮ੍ਿੇ ਮੁਮ੍ਿੇਦਬਿਧਿ ਓਲ਼ ਹੋਰ ਧਗਮ੍ਧਿਰੇਸ਼੍ਿੁ ਥੰਿਵਰ 
ਿੇਮ੍ਿੇਮ੍ਿੁ ਸਿਹੁਵਿਾਗਸਿਵੋਿੇਥਥ ਿੋਧਦਦਰੁ ੨-੨੪ 
 
ਓਦਿ ਿੇਲ਼ਿਮ੍ਿਿਧਿ ਹਧਰ ਿੰਮੋਦਿੇ ਧਥਰੁਗੁਵ ਿੋਮ੍ਿਰੇ ਕ੍ਸ਼੍ਣ 
ਧਬਦਿੇ ਬੇਮ੍ਬਿਿਾਧਗ ਭਕਥਾਢੀਿ ਿੇਮ੍ਿੇਧਿਧਸ 
ਥਦੇਵ ਿੁਧਰਥਰੌਗਲ਼ ਕਾਮਿ ਕੋਦੁਵ ਸਕਿੇਸ਼੍ਤਗਲ਼ ਸਮਥਥ 
ਿਦੇਵ ਿੰਮਮ੍ਿਿਧਿ ਿਵਸੁਧਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸਨ੍ਮਧਹਮ ੨-੨੫ 
 
ਧਬੱਤਵਰ ਭਵ ਪਾਸ਼੍ਧਿਮ੍ਿਧਿ ਕੱਤੁਵਿੁ ਬਹੁ ਕਧਿਣਧਿਵ ਧਸ਼੍ 
ਧਸ਼੍ਸ਼੍ਤੇਸ਼੍ਤਿੇਮ੍ਿਧਰ ਿਿਵਰਥ ਸਧ੍ਭਧਕਥਪਾਸ਼੍ਿਧਿ 
ਕੱਤੁਵਰ ਭਵਕੱਤੁ ਧਬਧਦਸੁਵ ਧਸੱਧਤਿਵਧਿਵੱਿ ਧਿਵਿੱਿ ਕਾਮਿ 
ਕੋੋੱਤੁ ਕਾਵਿੁ ਸਕਿ ਸੌਖਯਗਧਲ਼ਹ ਪਰਮਗਲ਼ਧਿ ੨-੨੬ 
 
ਕੰਣੇਗੇਵੇਯਮ੍ਿਿਧਿ ਕੈ ਮੈ ਥੇੇੰਧਣਿਗੁਵ ਥਰੇਧਿ ਫਿਗਲ਼ ੁ
ਪੰਣ ੁਫਿਗਲ਼ਿਧਗਿ ੁਧਜਿਃਵੇਗੇ ਰਸਵਿੀਵਮਥ ੇ
ਪੁਣਯ ਫਿਗਲ਼ਿੀਵੁਿਕੇ ਿੁਧਦ ਵੇੇੰਧਣਿਾਣ੍ਮਾਮਿਿੋਲ਼ੁ 
ਿਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਿੰਣਿੋਿਗੁਵ ਭਕਥਰਵਸਰਕਮਰਗਣਸਧਹਥ ੨-੨੭ 
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ਕੋੋੱਤੁਿਿੁ ਕੈਗੋਮ੍ਬਰਕੇ੍ਸ਼੍ਣ ਧਬੱਤਗਿ ਥੰਿਵਰ ਿੁਧਰਥਗ- 
ਲ਼ੱਤੁਵਿੁ ਿੂਰਿਧਿ ਿੁਧਰਥਾਰਣਯ ਪਾਵਕਿੁ 
ਬੇੋੱਤ ਬੇੇੰਿਧਿ ਹੋਧਰਧਸਿਵਰੋਲ਼ੁ ਧਸੱਤੁ ਮਾਧਦਿਿੇਿੋ ਹਧਰ 
ਕਮਗੇੋੱਤ ਸੁਰਧਰਗੇ ਸਢੁੇਯਿੁਧਣਧਸਿ ਮੁਧਰਿ ਿਧਹਥਰਿੁ ੨-੨੮ 
 
ਖੇਿ ਮੋਿ ਜਯਾਪਜਯ ਮੋਿਿਾਿ ਿੋਸ਼੍ਗਧਲ਼ੱਿ ਧਚਨ੍ਮਯ 
ਸਾਿਰਧਿ ਥੰਿਮ੍ਧਰਰ ਕਮਿਵ ਿਮ੍ਧਬ ਥੁਧਥਸੁਵਰ 
ਕਾਿਕੁੋਧਮਿਹ ਪਰਮ ਕਰੁਣਾ ਮਹੋਿਧਢਯੁ ਥੰਿਵਰੁ ਮਾਲ਼੍ਧਿਪ 
ਰਾਢਗਲ਼ ਿੋਦਿਿੇ ਸਿਹੁਵ ਸੜਵਕਾਮਿਿੁ ੨-੨੯ 
 
ਮੀਿ ਕੂੜ੍ਮ ਵਰਾਹ ਿਰਪਮਚਾਿਿਾਥੁਲ਼ ਸ਼੍ਰੌਯ 
ਵਾਮਿ ਰੇਣੁਕਾਥ੍ਮਜ ਰਾਵਣਾਧਰ ਧਿਸ਼੍ਾਚਰ ਿਵਮ੍ਧਸ 
ਢੇਿੁਕਾਸੁਰਮਠਿ ਧਥਰਪੁਰਵ ਹਾਧਿਗੈਧਸਿ ਧਿਪੁਣ 
ਕਧਿਮੁਖ ਿਾਿਵਰ ਸਮਹਧਰਧਸ ਕਾਯ੍ਿ ਸਜੁਿਰਿੁ ੨-੩੦ 
 
ਧਸ਼੍ਰਮਿੋਰਮ ਸ਼੍ਮਿਵੜ੍ਧਜਥ ਕਾਧਮਥਪਰਿ ਕੈਰਵਿਿ 
ਸ਼੍ਯਮ ਸਬਿ ਸ਼੍ਰਿਯ ਸ਼੍ਸਵਥ ਸ਼੍ੜ੍ਕਾਰਾਕ੍ਸ਼੍ਸਖਾ 
ਸਾਮ ਸੰਿੁਥ ਸਕਿ ਗੁਿ ਰਿ ਿਾਮ ਧਸ਼੍ਰ ਜਗੰਿਥ ਧਵੱਤਿ 
ਿੇ ਮਧਹ ਯੋਿਵਥਧਰਧਸ ਸਿਧਹਿ ਸਕਿ ਸੁਜਿਰਿਾ ੨-੩੧ 
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